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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
Năm 2001 Công ty được chuyển đổi hình thức sở hữu sang Công ty cổ
phần theo giấy phép kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002
số 0103000738. Năm 2007, Công ty sửa đổi đăng ký kinh doanh lần
thứ 4 ngày 02/04/2007 nâng tổng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.

Công ty cổ phần 118 (“Momota”) tiền thân là
doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Cienco
1. Năm 2001 Momota là đơn vị tiên phong
trong ngành thực hiện cổ phần hoá chuyển
đổi hình thức sử hữu sang công ty cổ phần
theo giấy phép kinh doanh số 0103000738
do sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp
ngày 14/01/2002.
Trong năm 2007, Công ty đã đăng ký sửa
đổi bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh lần
thứ 4 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành
phố Hà nội cấp ngày 02/04/2007.
Tên Viết Tắt: Momota
Vốn đăng ký: 120,000,000,000 VND (một
trăm hai mươi tỷ đồng)

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH:
1. Xây dựng các công trình giao thông
trong và ngoài nước ( bao gồm: cầu,
đường, sân bay, bến cảng, san lấp mặt
bằng)
2. Đầu tư xây dựng các công trình cở sở hạ
tầng, cụm dân cư, đô thị giao thông vận
tải.
3. Kinh Doanh bất động sản, kinh doanh
và phát triển nhà.
4. Thí nghiệm vật liệu, đầu tư giám sát các
công trình không do Công ty thi công
5. Sửa chữa ô tô, máy móc thi công công
trình.
16.13%

3.31%

Trong đó:
Tổ chức và cá nhân trong nước: 80,57%
Tổ chức và cá nhân nước ngoài: 16,12%
Nhà nước: 3,31%
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THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Nội dung kết quả kinh doanh 3 năm gần nhất
Tài khoá kết thúc 31/12/2007
Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản
Nguồn vốn chủ sở hữu

2005
131.588.326.174
2.400.754.017
2.063.959.655
334.147.390.699
14.733.013.712

350,000

16,000

300,871.00
300,000

14,000

250,000

12,000

200,000
150,000

2005
2006

131,588

2007

2007
300.871.416.651
20.385.846.211
14.677.809.272
404.394.006.033
153.851.754.250

14,677.00

10,000

2005
2006

8,000

2007

6,000

98,811
100,000

4,000

50,000
-

2006
98.811.422.653
3.704.342.495
3.140.809.976
374.185.633.775
17.632.749.715

3,140
2,064

2,000
-

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

KHẢ NĂNG SINH LỜI
Chỉ tiêu
Lãi gộp/ doanh thu
Lợi nhuận thuần/ doanh thu
Lãi ròng/ Doanh thu
Lãi ròng/ Tổng tài sản
Lãi ròng / Vốn Chủ sở hữu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2005

2006

2007

1.82%
1.57%
0.62%
13.97%
1.954

3.75%
3.18%
0.84%
17.81%
2.125

6.78%
4.88%
3.63%
9.54%
1.223

THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ PHẦN
Trong năm 2007, để nâng cao
năng lực tài chính cũng như
nhu cầu phát triển sản xuất
kinh doanh, Momota đã mở
rộng quan hệ, hợp tác kêu
gọi các nhà đầu tư chiến lược
nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ
đồng tương đương 12 triệu
cổ phần phổ thông. Do đó cơ
cấu sở hữu có sự thay đổi rõ
rệt.

Chỉ tiêu
Tổng vốn góp cổ phần
Cá nhân và tổ chức
trong nước
Cá nhân và tổ chức
nước ngoài
Vốn góp của nhà nước

2006
10.566.200.000
6.596.300.000

2007
120.000.000.000
96.770.00.0000

0

19.360.000.000

3.969.900.000

3.969.900.000
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2007
Tháng 01/2007: Tiến hành đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án
phát hành thêm cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đổng bán cho cổ đông
chiến lược ALPHANAM.
Tháng 03/2007: Tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 120
tỷ đồng, ký thoả thuận hợp tác cùng Công ty CP Cáp và Vật Liệu viễn thông
(SACOM).

Tháng 04/2007: Hoàn thành và bàn giao toàn bộ các gói thầu tuyến đường vào
nhà máy thuỷ điện Sơn La.
Tháng 8/ 2007: Khánh thành toà nhà Momota khu chung cư 151A Nguyễn Đức
Cảnh – Hoàng Mai Hà Nội.
Tháng 11/2007: Khởi công thi công quốc lộ 37 Tuyên Quang với tổng giá trị gói
thầu tương đương 23 tỷ đồng.
Tháng 12/2007: Ký hợp đồng và khởi công thi công công trình quốc Lộ 70 Lào Cai
– Yên Bái với tổng giá trị hợp đồng tương đương 39 tỷ đồng
Tháng 12/2007: Trúng thầu 2 hợp đồng thi công công trình đường vào nhà máy
thuỷ điện Lai Châu với giá trị hợp đồng tương đương 90 tỷ đồng.
Tháng 12/ 2007: Trúng thầu và ký hợp đồng 4 hợp đồng thi công các tuyến N2
Long an kéo dài, đường tỉnh TP Hồ Chí Minh, Đường Tinh Thái Nguyên, Quốc lộ 279
với tổng giá trị các hợp đồng tương đương 170 tỷ đồng.
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PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2007
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều chuyển biến, Tính cạnh tranh ngày một cao,
bằng những nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao nhất của Lãnh đạo và toàn thể
cán bộ công nhân viên Công ty trước mục tiêu xuyên suốt là đưa công ty cổ phần
118 phát triển không ngừng, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và người
lao động trong công ty. Chúng tôi có thể nói rằng năm 2007, Công ty đã đạt được
thành công trên mọi mặt hoạt động, tạo ra nhiều đột phá lớn, nhảy vọt cho hai lĩnh
vực kinh doanh chính là xây dựng cơ bản giao thông và đầu tư bất động sản không
những mang lại những lợi ích trước mắt mà còn đặc biệt mang lại lợi ích chiến lược
lâu dài cho Công ty khi doanh thu năm nay đạt 280,2 tỷ đồng tăng 12% so với kế
hoạch đề ra đầu năm và tăng 185% so với năm 2006. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.4
tỷ đồng tăng gấp 5,5 lần so với năm 2006.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN đi theo định hướng phát triển bền
XUẤT KINH DOANH NĂM 2007
vững lấy xây dựng cơ bản giao
thông làm trọng tâm kết hợp nắm
Kiên trì với định hướng chiến lược bắt các cơ hội đầu tư bất động
xây dựng công ty đã vạch ra từ sản có tính hiệu quả cao, không
nhiều năm trước bằng bước đi tiên những đem lại những giá trị kinh
phong cổ phần hoá trong ngành tế mà còn mang lại cả những giá
XDCB giao thông từ năm 2001 với trị xã hội.
số vốn của nhà nước không chi
phối, Toàn thể cán bộ công nhân VỀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
viên đã cùng nhau chấp nhận mọi
thách thức, nỗ lực phấn đấu, kiên Có thể khẳng định đến nay Motrì, đoàn kết vượt qua nhiều khó mota là một trong số ít công ty
khăn, đương đầu với những cơ có uy tín hàng đầu trong ngành
chế quản lý nặng nề, phức tạp của XDCB giao thông được các chủ
ngành XDCB giao thông mà hậu đầu tư, Bộ GTVT, các đơn vị trong
quả của nó đến nay đã làm cho ngành và các đối tác đánh giá cao.
hàng loạt các Doanh nghiệp XDCB Momota đã xác lập được vị thế
giao thông , kể cả các Tổng công ty hơn hẳn so với trước đây và so với
lớn của nhà nước có truyền thống, các doanh nghiệp cùng ngành,
công nghệ … đang ngập trong trở thành đối tác tin cậy của các
tình trạng nợ nần, mất khả năng doanh nghiệp nước ngoài cũng
thanh toán cũng như khả năng như các công ty lớn trong nước.
thực hiện các dự án dở dang, nguy Điều này đã mở ra cơ hội rất lớn
cơ phá sản đang cận kề và chỉ còn cho trước mắt và lâu dài trong khi
là vấn đề thời gian.
nhu cầu đòi hỏi về xây dựng cơ sở
Trong năm 2007, Công ty tiếp tục hạ tầng giao thông là rất lớn mà

khả năng cạnh tranh các doanh
nghiệp khác cùng ngành nghề
hết sức hạn chế về nhiều mặt.
Trong năm 2007, Momota tiếp
tục hoàn thiện các dự án dở dang
từ 2006, đồng thời khởi công xây
dựng một số công trình mới:
Các dự án thi công năm 2007:
01. Quốc lộ 4A Cao Bằng.
02. Đường giao thông phía Tây
Thanh Hóa.
03. Đường giao thông phía Tây
Nghệ An.
04. Quốc Lộ 48 – Nghệ An.
05. Quốc lộ 6 – Sơn La.
06. Đường vào thủy điện Huội
Quảng – Sơn La.
07. Đường vào thủy điện Sông
Tranh – Quảng Nam.
08. Quốc lộ 14C - Đăk Nông.
09. 6 Cầu trung – Long An.
10. Cầu, Đường tuyến Quản Lộ
Phụng Hiệp – Sóc Trăng.
11. Quốc lộ 60 – Sóc trăng.
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Về đầu tư kinh doanh bất động sản
Đây không phải là ngành nghề
truyền thống của Công ty, nhưng
việc đầu tư kinh doanh Bất động
sản trong những năm vừa qua
tuy có những lúc gặp rủi ro về thị
trường nhưng nhìn chung kết quả
kinh doanh năm 2007 đã mang lại
hiệu quả cao đáng kể cho công ty .
hỗ trợ rất lớn cho kết quả kinh doanh chung và đã giải quyết cơ bản
các tồn tại về tài chính cũng như
nâng cao được thương hiệu của
công ty trên thương trường.
Thị trường bất động sản nói chung
có diễn biễn thuận lợi vào nửa cuối
năm 2007 với xu thế giá tăng. Cũng
vào thời điểm này, công trình toà
nhà Momota của dự án khu chung
cư 151A Nguyễn Đức Cảnh hoàn
thiện và khánh thành, Các căn hộ
còn lại chưa bán hết thì đến thời
điểm này lại đều bán được với xu
thế giá tăng liên tục. Chính vì vậy,
hầu hết các căn hộ cũng như bán
toàn bộ phần diện tích mặt bằng

khu kinh doanh, văn phòng tầng
1 & 2 đã được bàn giao cho khách
hàng. Đặc biệt, Toà nhà Momota
được khách hàng đánh giá cao về
chất lượng cũng như công năng
sử dụng khẳng định tính chuyên
nghiệp trong đầu tư của Momota.
Tiếp nối dự án trên, tập thể cán
bộ của Momota đang tiếp tục nỗ
lực hoàn thiện các thủ tục để sớm
triển khai lô A3 thuộc dự án chung
cư 151A Nguyễn Đức Cảnh và hoàn
tất thủ tục chuyển đổi 4000 m2 đất
tại cổ nhuế - Từ Liêm.
Đặc biệt, Trong năm 2007 công
ty đã năm bắt và tận dụng được
cơ hội, triển khai hướng đi mới,
kết quả đạt được là đã được thủ
tướng chính phủ và Tỉnh Hà tây
chấp thuận cho thực hiện dự án
BT 2.2km đường vào cầu từ Thành
Cổ Sơn Tây đến làng cổ đường Lâm
và được hoàn trả bằng 192 ha đất
dự án đô thị 2 bên thuộc phường
Trung Hưng, thành phố Sơn Tây,

tại ngay thời điểm khu vực này
được chuyển về Hà nội. Với dự án
này chúng tôi tin tưởng sẽ mang
lại những thành quả to lớn trong
tương lai đối với công ty đồng thời
thương hiệu Momota trong ngành
Bất động sản đã được nhiều doanh nghiệp Bất động sản trong và
ngoài nước biết đến.

Công tác thị trường trong XDCB giao thông
Công tác thị trường năm 2007 cũng đã tạo ra một bước đột phát mới, giá
trị trúng thầu và ký hợp đồng tăng từ 2 – 3 lần so với năm trước đây. Quan
trong hơn, công ty đã trúng thầu nhiều dự án có giá trị lớn trên dưới 100
tỷ đồng mỗi dự án. Các dự án trúng thầu đều có nguồn vốn tốt như vốn
TPCP, vốn EVN… với giá trúng thầu cao, chắc chắn đem lại lợi nhuận tốt.
Thị trường đã được mở rộng hơn rất nhiều so với trước đây. Kết quả này
cũng sẽ góp phần tạo ra bước tiến nhảy vọt cho năm 2008 và những năm
tiếp theo:
Trong năm 2007 đã ký được 7 hợp đồng với tổng giá trị là 321,3 tỷ đồng:
Hợp đồng
1- Đường vào nhà máy
TĐ Lai Châu
2-Tuyến N2 – Long An
kéo dài (2 gói)
3-Quốc Lộ 70 – Yên Bái
4-Quốc lộ 279 – Tuyên Quang
5-Quốc lộ 37 – Tuyên Quang
6-Đường Tỉnh Thái Nguyên
7-Đường Tỉnh – TP Hồ Chí Minh
Tổng cộng

Giá trị

Tiến độ

Tình trạng

90 tỷ đồng

30/06/09

Đã triển khai

112 tỷ đồng
38,5 tỷ đồng
44,5 tỷ đồng
22,8 tỷ đồng
9 tỷ đồng
4,5 tỷ đồng

31/12/09
31/12/08
31/12/09
31/12/09
31/12/08
30/06/08

Đã triển khai
Đã triển khai
Đã triển khai
Đã triển khai
Đã triển khai
Đã triển khai

312,3 tỷ đồng		

Cuối tháng 3/ 2008 đã ký thêm 1 hợp đồng 67 tỷ đồng tuyến Quản Lộ
- Phụng Hiệp.
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Công tác quản lý
Tiếp tục phát huy những điểm mạnh về mô hình và hệ thống
quản lý kiểu mới và khác biệt đã xây dựng trong nhiều năm,
đồng thời liên tục đổi mới cải tiến để phù hợp với các điều kiện
khách quan và sự phát triển nội lực của công ty. Chúng tôi hiểu
rằng mô hình quản lý hiệu quả nhất đối với xây dựng cơ bản
chỉ có thể đạt được dựa trên các tiêu chí là tự chủ, trách nhiệm,
năng động và chặt chẽ. Quyền lợi của người lao động được gắn
chặt với hiệu quả sản xuất, đồng thời mọi chế đội chính sách đều
hướng đến một môi trường làm việc bình đẳng về cơ hội và bình
đẳng về hưởng thụ. Tất cả mọi thành viên, bất kỳ ai cương vị nào
cũng đều phải đặt lợi ích và sự phát triển công ty lên trên lợi ích
của cá nhân mình và chỉ được phép làm những việc có lợi cho
Công ty.
Nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cán bộ quản lý trẻ,
khoẻ, có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết xây dựng công ty
là một thế mạnh nổi bật và là lợi thế cạnh tranh rất lớn để đáp
ứng nhu cầu trước mắt cũng như nền tảng cơ bản cho những
bước tiến nhảy vọt về quy mô của công ty trong tương lai. Có thể
khẳng định đội ngũ cán bộ của công ty chính là nguồn lực và là
niềm tự hào lớn nhất của công ty hiện nay.

Tổng số: 365 người.
Trong đó:
Kỹ sư: 109 người chiếm 30%.
Trung cấp, cao đẳng: 20 người chiếm 5,4%.
Công nhân chuyên nghiệp: 236 người chiếm
64,6%.
Hầu hết cán bộ quản lý chủ chốt đều có tuổi đời từ
30 đến 36 tuổi . Phần lớn được đào tạo bài bản từ khi
ra trường đến nay đã tích luỹ được kinh nghiệm chỉ
huy , thi công và quản lý các dự án lớn có vốn ngoài
nước (ODA, WB…) đã cùng nhau đoàn kết hợp sức
xây dựng công ty trong nhiều năm qua, vững vàng
tâm huyết cùng chung tay, góp sức với lãnh đạo

công ty vượt qua những thời điểm khó khăn, thử
thách khắc nghiệt nhất.
Với kế hoạch đào tạo bài bản nhiều năm kế tiếp và
liên tục đến nay công ty có được một đội ngũ cán
bộ chủ chốt trẻ trong đó đáng kể có khoảng 20 kỹ
sư có khả năng làm chỉ huy trưởng các dự án có giá
trị 100 tỷ đồng . Có 5 kỹ sư trẻ có khả năng quản lý
các dự án lớn, phức tạp. Có 3 kỹ sư trẻ hiện đang giữ
chức vụ Phó tổng giám đốc
Đây chính là tiềm năng lớn nhất đồng thời là sức
mạnh nội lực tao ra bước đột phá cho sự phát triển
của công ty trong tương lai.
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Công tác quản lý
Quản lý sản xuất
Tiếp tục bổ sung, cải tiến hoàn thiện thêm một bước mô
hình quản lý ở Phòng Ban và các đơn vị thi công được áp
dụng hiệu quả từ nhiều năm nhằm mục tiêu ngày càng
năng động, hiệu quả và chặt chẽ hơn. Các dự án đều đã
được giao khoán.
Chuyển đổi toàn bộ mô hình tổ chức sản xuất ở các đơn vị
từ một đội thi công thi công nhiều dự án sang Ban chỉ huy
công trình thi công từng dự án ; Từ phương thức trực tiếp
thi công toàn bộ sang chỉ thi công những công việc khó,
kỹ thuật cao, phần còn lại tận dụng tối đa lực lượng thuê
từ bên ngoài. Tập trung vào công tác quản lý chất lượng
và tiến độ nhằm đảm bảo dự án có chất lượng tốt, tiến độ
nhanh, giá thành hạ, giữ vững và nâng cao uy tín thương
hiệu của Công ty. Mô hình này sau khi thử nghiệm ở một
vài dự án đến nay đã được nhân rộng và thực hiện tốt trên
tất cả các dự án. Mỗi dự án hiện nay quân số chỉ từ 10 – 20
người (trong đó một nửa là cán bộ quản lý, phần còn lại là
Công nhân bậc cao, lành nghề, tổ trưởng ….

Quản lý thiết bị

lý bằng tin học, hiện đại và một
sự đầu tư lớn hàng năm cho công
Với hơn 300 đầu thiết bị lớn đang tác duy tu sửa chữa. hiện nay công
hoạt động tại các dự án , Momota ty có một xưởng sửa chữa và đại
là một trong số rất ít công ty có tu thiết bị được trang bị đầy đủ
một lực lượng thiết bị lớn nhất các thiết bị cơ bản, có khả năng
trong ngành XDCB đặc biệt là các trung đại tu tất cả các trang thiết
thiết bị xây dựng đường ô tô cấp bị hiện có, đồng thời gia công chế
cao. Với đầy đủ các chủng loại tạo được một số sản phẩm cơ khí
thiết bị đồng bộ và hiện đại. Để điện tử như trạm đúc cống rung
có được dàn thiết bị lớn còn hoạt cưỡng bức, sensor máy rải BT Asđộng tốt như hiện nay công ty phalt, hộp đen các loại máy xúc,
đã quan tâm đào tạo tuyển dụng máy đào đời mới … chủ yếu phục
các kỹ sư lành nghề và thợ sửa vụ cho công tác đại tu, phục hồi
chữa bậc cao. Với hệ thống quản thiết bị của công ty và một phần

gia công, sửa chữa, cung cấp cho
các đơn vị bên ngoài.
Với diện tích hơn 4000m2 nhà
xưởng là một lợi thế để duy trì số
lượng thiết bị có giá trị còn lại rất
lớn và là cơ sở vững chắc để mở
rộng quy mô sản xuất trong tương
lai. Hiện nay đội ngũ kĩ sư cán bộ
xưởng sửa chữa đều là những cán
bộ lành nghề. Đặc biệt Công ty có
một chuyên gia điện tử cao cấp,
luôn có những phát kiến trong
sản xuất, hạ giá thành sản phẩm
làm lợi hàng tỷ đồng cho công ty.
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Công tác tài chính

Kết thúc năm 2007 tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt, giải
quyết được cơ bản những tồn đọng về tài chính của những năm
trước đây. Công ty đã hoàn toàn chủ động được trong SXKD là
1 lợi thế rất lớn trong bối cảnh XDCB giao thông hiện nay và đó
là cơ sở để Công ty có cơ hội thắng thầu nhiều dự án lớn và tốt
trong tương lai.

Đây cũng là một bước ngoặt lớn góp phần làm thay
đổi toàn diện thế và lực của công ty trên thương
trường. Trước đây, do việc đầu tư lớn về trang thiết
bị, công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh và nắm
bắt cơ hội nhưng do thị trường xây dựng cơ bản
trong những năm qua gặp nhiều khó khăn cộng với
cơ chế quản lý và thanh toán của nhà nước phức
tạp và chuyển biến chậm làm cho khối lượng nợ tồn
đọng của các dự án cũ lớn, đồng thời với việc thị
trường bất động sản trầm lắng kéo dài. Năm 2005
và năm 2006 có lúc cũng phải nợ ngân hàng và các
đối tác lên đến 300 tỷ đồng với nhiều khoản nợ quá
hạn. nhưng đến hết 31/12/2007 đã giảm nợ xuống
còn 119,5 tỷ đồng và đến này còn 72,2 tỷ đồng
không còn nợ quá hạn hoặc phải gia hạn ( trong đó
mới chỉ sử dụng 65 tỷ đồng vốn góp vào phục vụ
kinh doanh cho ngành sản xuất chính).

Đối với công tác thu hồi nợ đọng, ngay từ đầu năm,
công ty đã đề ra kế hoạch đối với việc thu hồi nợ
đọng từ các khách hàng, chủ đầu tư cho các khoản
nợ đọng kéo dài từ nhiều năm trước. Bằng nhiều
biện pháp và bố trí cán bộ chuyên trách tích cực
đốc thúc thu hồi các khoản nợ đọng này, kết quả số
tiền thu hồi là rất đáng kể , đạt 16,5 tỷ đồng, tương
đương 70% tổng số nợ phải thu của khách hàng
đến hạn. Số còn lại tập trung vào một số đối tác
hiện khả năng thanh toán kém với tổng số tiền là:
13,08 tỷ đồng trong đó điển hình như:
Cienco 1:
8.822.563.968 đồng
Công ty cầu đường10 (Cienco 1): 435.192.211 đồng
Công ty 135 (Cienco1):
77.787.021 đồng
Công ty 872 (Cienco8):
943.421.462 đồng
Công ty 829 (Cienco8):
2.674.690.584 đồng
Công ty 842 (Cienco 8):
130.200.000 đồng

Trong năm 2007, Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ Đây là những khoản nợ cần có biện pháp xử lý mạnh
máy kế toán, triển khai hệ thống phần mềm kế toán mẽ hơn trong thời gian tới mới có khả năng thu hồi
mới, Rút ngắn thời gian hoàn thiện các báo cáo tài được một phần nợ đọng.
chính, từng bước đảm bảo tính kịp thời của hoạt
động phản ánh tài chính. Đây cũng là cơ sở để công
ty tiến hành niêm yết trong thời gian tới.
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Phương hướng phát triển
năm 2008
Tiếp tục phát huy những lợi thế về uy tín, thị trường đã xác lập được nhằm nắm bắt các
cơ hội về trị trường xây dựng cơ bản cũng như thị trường bất động sản đang mở ra, kết
hợp phát huy tối đa nguồn nội lực sẵn có được xây dựng từ nhiều năm về nguồn nhân
lực, thiết bị công nghệ và tài chính... Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng ổn định và
bền vững, Đây là mục tiêu xuyên suốt trong ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Mặc dù
hiện nay thị trường và nền kinh tế của đất nước đang trong thời kỳ hết sức khó khăn
song ban lãnh đạo Momota vẫn xác định năm 2008 là thời điểm bắt đầu giai đoạn tăng
tốc phát triển của công ty và đề ra mục tiêu hành động nhằm duy trì hiệu quả các lĩnh
vực kinh doanh, tiếp tục nâng cao vị thế của doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành xây
dựng cơ bản giao thông tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu đạt 900 - 1000 tỷ đồng doanh
thu và 100 tỷ lợi nhuận vào năm 2010.

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ GỒM:
Phấn đấu Doanh thu năm 2008 đạt 350 tỷ đồng
trong đó XDCB giao thông đạt 280 tỷ đồng, Doanh thu khác đạt 70 tỷ đồng tăng 25% so với
năm 2007.
Lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng tăng 50% so
với năm 2007, lãi cơ bản trên cổ phiếu từ và dự
kiến chia cổ tức 16% cho năm 2008
Phát huy tốt công tác thị trường, tiếp tục tham
gia có chọn lọc đấu thầu, thắng thầu và ký hợp
đồng từ 500 đến 700 tỷ đồng giá tri các hợp đồng
xây dựng cơ bản giao thông.
Đầu tư bổ sung và nâng cấp thiết bị, xe máy phục
vụ thi công với tổng giá trị dự kiến từ 40 – 50 tỷ
đồng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng
khả năng tham gia thi công những dự án giá trị
hàng trăm tỷ đồng có tiến độ khẩn trương. Giữ
vững và nâng cao uy tín của Công ty.
Đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục để
khởi công lô nhà A3 – chung cư 151 A Nguyễn
Đức Cảnh – Hoàng Mai – Hà Nội trong quý 3 hoặc
quý 4/2008.
Hoàn thành việc chuyển đổi 4000 m2 đất ở Phạm
Văn Đồng đến vị trí mới, tiến hành các thủ tục
thiết kế, quy hoạch đầu tư xây dựng trên diện
tích này.

động sản để triển khai đầu tư khu đô thị Trung
Hưng tại thành phố Sơn Tây. Dự kiến khởi công
dự án vào đầu quý 04 năm 2008.
Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý, cải tiến bổ sung
phương thức quản lý, nâng cao năng lực cán bộ
đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Tuyển dụng ,đào tạo , bổ sung nguồn nhân lực
chất lượng cao từ các đơn vị trong ngành và
từ các trường đại học để đáp ứng yêu cầu sản
xuất kinh doanh. Tiếp tục tuyển dụng công nhân
chuyên nghiệp từ các trường dạy nghề có uy tín
để tiếp tục đào tạo.
Đảm bảo đúng, đủ moi chế độ chính sách và nâng
cao đời sống cho người lao động, tiếp tục duy trì
và phát huy môi trường làm việc bình đẳng về cơ
hội và bình đẳng về lợi ích. Phấn đấu lương bình
quân đạt 3 triệu đồng/ tháng.
Quan tâm đúng mức, đẩy mạnh công tác truyền
thông, quảng bá thương hiệu và hình ảnh công
ty trên thị trường bằng nhiều hình thức khác
nhau.
Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý để niêm yết
trên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm
thích hợp.

Thành lập xong và ra mắt công ty cổ phần bất
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Những cam kết và đóng góp cho xã hội
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính của một doanh nghiệp là sản xuất kinh
doanh, Momota ý thức được rằng việc chia sẻ tấm lòng với cộng đồng bằng cả
vật chất lẫn tinh thần là trách nhiệm xã hội.
Trong năm qua, Momota cũng đã tham gia những hoạt động từ thiện tài trợ
chương trình Nguồn sáng Sơn La, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay
cùng thuỷ điện Sơn La, góp một trách nhiệm của Momota đối với nơi Momota
đã có thời gian khai rừng mở lối vào nhà máy thuỷ điện Sơn La đem lại nguồn
sáng cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng cũng như giá trị kinh tế
xã hội công trình thuỷ điện Sơn La nói chung.
Tiếp nối truyền thống, Momota cam kết thường xuyên quan tâm và có những
đóng góp nhất định thông qua các chương trình văn hoá văn nghệ, từ thiện
nhằm gìn giữ nét truyền thống, nâng cao bản sắc dân tộc, góp phần xóa đói
giảm nghèo...

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC KINH DOANH, BẠN HÀNG

Với đặc thù ngành xây dựng cơ bản giao thông,
Momota luôn đem đến cho các chủ đầu tư những
công trình có chất lượng tốt nhất theo đúng yêu
cầu kỹ thuật trong thời gian nhanh nhất. Cam
kết hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ các công
trình do momota thi công, giảm chi phí, hạ giá
thành hợp lý, nâng cao uy tín thương hiệu momota và được các Chủ đầu tư tin cậy

Duy trì, nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ lâu
dài trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của các bên
thamgia nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng
tốt nhất cho xã hội.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Momota đã và đang công khai minh bạch hoá
các thông tin hoạt động của công ty đến các cổ
đông thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau.
Trong những năm tới với mục tiêu niêm yết trên
sàn giao dịch, Momota cam kết minh bạch hơn
nữa và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để đối
thoại với các nhà đầu tư thông qua nhiều hình
thức khác nhau. Tạo mọi điều kiện thuận lợi có
thể để cổ đông có thể hiểu sâu hiểu sát về mô
hình hoạt động của công ty.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng các cơ
hội thăng tiến và quyền lợi với tất cả cán bộ công
nhân viên không phân biệt đối xử tuổi tác, giới
tính, phát huy tối đa năng lực cá nhân,. Momota
luôn nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở đảm
bảo lợi ích tập thể cũng như thỏa đáng quyền lợi
cá nhân tạo sức hút đối với người lao động cống
hiến hết mình và tin tưởng vào sự phát triển của
chính mình.
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Chế độ chính sách đối với người
lao động
Trong năm qua, công ty luôn xác định việc đảm
bảo sự ổn định về tinh thần và vật chất cho người
lao động là trách nhiệm và mối quan tâm hàng
đầu. Các chế độ chính sách như BHXH, BHYT, bảo
hộ lao động và các chế độ khác luôn được thực
hiện đầy đủ theo luật lao động. Thường xuyên
có chính sách đãi ngộ hợp lý tương xứng với sức
đóng góp và cống hiến vì Công ty. Lương bình
quân năm 2007 đạt 2,5 triệu đồng / một người,
tăng 38% so với năm 2006 và hoàn toàn không có
nợ lương cán bộ đến 31/12/2007.

Công tác quảng bá thương hiệu
Để cung cấp thông tin kịp thời nhất cho các cổ đông
, trong năm qua Công ty đã xây dựng xong website
mới : http://www.momota.com.vn và chính thức
là cổng thông tin của Công ty trong thời gian tới.
Công tác phát triển thương hiệu cũng được trú trọng
thông qua nhiều hình thức như tham gia các hội chợ
triển lãm về bất động sản, xây dựng logo quảng bấ
trên nóc toàn nhà Chung cư 151A nguyễn Đức Cảnh,
giới thiệu công ty trên Xây dựng logo quảng bá trên
nóc nhà Chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh. Giới thiệu
công ty trên truyền hình VTV1, INFOTV theo các hình
thức và các phương tiện truyền thông khác như báo,
đài ….đều có tác dụng tốt, hiệu quả tích cực.
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Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2008
		
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Kính thưa Đại hội.
Năm 2007, HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty bầu gồm 5 thành
viên. HĐQT công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và thực sự là cơ quan quản lý
và chỉ đạo thực hiện cao nhất của Công ty sau Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch HĐQT đã triệu
tập các cuộc họp thường kỳ để thảo luận các vấn đề cốt lõi, đưa ra những định hướng chiến
lược cho sự phát triển của Công ty.
HĐQT đã làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình trong suốt một năm qua. Với phương
châm không can thiệp quá sâu vào công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh của
Ban Tổng giám đốc Công ty, luôn luôn quản lý và chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua
thông qua nghị quyết cho Ban điều hành. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, do tích cấp
thiết của những vấn đề mà yêu cầu phải có sự chỉ đạo kịp thời thì Ban điều hành đã xin ý
kiến chỉ đạo của HĐQT bằng điện thoại. Nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT đã thực hiện trong
năm 2007 như sau:
1/ Quyết định kế hoạch phát triển, kế hoạch kinh doanh và ngân sách của công ty.
2/ Xác định các mục tiêu hoạt động cụ thể trên cơ sở các mục tiêu chiến lược đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3/ Bổ nhiệm các cán bộ quản lý chủ chốt theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
4/ Quyết định các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn thực hiện các dự án.
5/ Căn cứ vào báo cáo của Ban điều hành, đề xuất mức chia cổ tức năm 2007 để trình
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
6/ Thực hiện việc giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc cũng như các cán bộ quản
lý chủ chốt khác.
Theo đánh giá của HĐQT thì Ban điều hành công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm
2007, cụ thể như:
Doanh thu đạt 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20,4 tỷ đồng (Chi tiết các số liệu
tài chính xin quý Cổ đông tham khảo tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 của Công
ty).
Nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi công nợ của các đối tác trong bối cảnh thị
trường ngành giao thông hiện nay, giảm dư nợ vay ngân hàng từ 267,8 tỷ đồng thời điểm
tháng 12/2006 xuống còn 119,5 tỷ đồng thời điểm tháng 12/2007 (Giảm 55,38%) và đến
thời điểm 31/1/2008 chỉ còn 74,4 tỷ đồng.
Ban điều hành đã tạo dựng được thương hiệu 118 và uy tín của Công ty trong thị
trường ngành xây dựng cũng như ngành giao thông hiện nay trên khắp cả nước. Các dự án
đang thi công của Công ty đều được các Chủ đầu tư đánh giá cao đặc biệt trong bối cảnh

An n u a l

R e p o r t

2 0 0 7

13

các công ty thi công cầu đường hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Ban điều hành cũng đã
tạo dựng được giá trị mới cho công ty như là quyền năng lựa chọn dự án qua đó nâng cao
được khả năng tham gia dự án đem lại hiệu quả cũng như lợi nhuận dự án tốt cho Công ty.
Điều này càng đặc biệt quan trọng và là cơ hội kinh doanh tốt cho Công ty trong năm 2008
trong điều kiện lạm phát thị trường tăng cao cũng như chính sách siết chặt tài chính của
Chính phủ. HĐQT đánh giá cao cơ hội này vì trong bối cảnh thị trường như vậy thì ngành
giao thông Việt Nam sẽ không có nhiều công ty có đủ điều kiện để hoạt động như Momota
qua đó tính cạnh tranh, giành thị phần của Công ty cũng sẽ được nâng lên đáng kể.
Việc quản lý hoạt động của Ban điều hành cũng có sự thay đổi tích cực đáng kể. Từ
việc công ty thành lập các đội thi công và 1 đội quản lý nhiều dự án nay chuyển sang áp
dụng mô hình chủ huy công trình, người chỉ huy công trình nhận khoán của Công ty dưới
sự giám sát định kỳ của Công ty từ đó rút ngắn thời gian thi công, nâng cao năng suất, hiệu
quả công trình cũng như nâng cao thu nhập cho chính người lao động.
Tuy nhiên, HĐQT cũng yêu cầu Ban điều hành quan tâm hơn nữa đến việc phát triển nguồn
nhân lực cho công ty vì đây là điểm mấu chốt của sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó Ban
điều hành cũng cần phải giới thiệu để HĐQT quyết định việc bổ nhiệm 1 Phó tổng giám đốc
phụ trách tài chính.
Năm 2008, HĐQT cũng đề nghị Ban kiểm soát làm việc theo đúng chức năng vừa kiểm soát
nhưng lại vừa hỗ trợ cho bộ máy tài chính của Công ty hoạt động hiệu quả, chính xác và
minh bạch.
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2007, HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông nghiên
cứu báo cáo này cùng với báo cáo hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc cũng như các tài liệu
khác của Đại hội để đưa ra các ý kiến đóng góp để Đại hội thu đựơc kết quả tốt nhất.
Xin trân trọng cảm ơn!
CÔNG TY CP MOMOTA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Tuấn Hải
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